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УДК 911.3 

СПОРТИВНІ СПОРУДИ ЛЬВОВА ЯК ОБ’ЄКТИ ІНФРАСТРУКТУРИ 

СПОРТИВНО-ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ 

 

Манько Андрій Михайлович 

кандидат географічних наук, доцент, 
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Анотація. Досліджено, охарактеризовано та вивчено спортивні споруди 

та спортивно подієву інфраструктуру Львова. Проаналізовано якісні та кількісні 

показники спортивних споруд Львова та їх вплив на розвиток спортивно-

подієвого туризму Львівщини. 

Ключові слова. Спортивні споруди, спортивно-подієва інфраструктура 

Львівщини, «Арена-Львів», «Україна», «Скіф», ПС «Галичина», «Боско-

Арена», Спорткомпленс ЛНУ імені Івана Франка, ФК «Карпати», ПФК «Львів», 

ФК «Рух», ГК «Галичанка», СК «Енергія», «in.IT», ФК «Географ-ЛНУ», 

«Барком-Кажани», ХК «Леви». 

 

Актуальність. Місто Львів є доволі розвинене і має все для розвитку 

туризму загалом та спортивно-подієвого зокрема. Великою перевагою 

спортивно-подієвого туризму є наявність на території спортивних споруд, що 

може сприяти розвитку різних видів спорту. 

Ціль роботи. Ціллю нашої роботи є розвиток та підтримка дитячо-

юнацького спорту, створення умов спортсменам Львова до виступів на 
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Всеукраїнських та міжнародних змаганнях та збереження цільового 

призначення закладів спорту. 

Методи і організація дослідження. В нашому дослідженні ми 

використовували медоди аналізу, синтезу, дедукція, індукція, а також 

статистичний метод дослідження. 

Результати та їхнє обговорення. Найпопулярнішими видами спорту у 

Львові є футбол, футзал, волейбол та гандбол, розвиваються й інші, баскетбол, 

регбі та хокей, що безумовно робить актуальними дослідження з спортивно-

плдієвого туризму. 

Найрозвиненішими спортивно-подієвими ресурсами є футбольні матчі. 

До 2020 року найкращим клубом регіону були львівські «Карпати», які грали в 

Прем’єр-лізі України до сезону 2019/2020 та приймали участь в Єврокубках. 

Щоматчу на трибунах у середньому були присутні 11 700 глядачів, а на 

домашніх матчах набагато більше. На даний момент львівські «Карпати» 

займають останню сходинку в Другій лізі України. 

Зараз у найсильнішій лізі грають львівські клуби ПФК «Львів» та «Рух». 

 Футзальна Екстра-Ліга України представлена СК «Енергією», матчі 

якої відбуваються в палаці спорту «Галичина» та «Боско-Арені» і відвідують їх 

близько 800 - 900 вболівальників 

 Футзальна аматорська ліга Львівщини представлена студентською 

університетською командою «Географ-ЛНУ», матчі якої проходять в 

Спорткомплексі ЛНУ ім. І. Франка, Спорткомплексі СКА, «Боско-Арені» та ПС 

«Галичина». 

Волейбольна Суперліга України представлена ВК «Барком-Кажани», 

матчі яких відбуваються в палаці спорту «Галичина» та «Боско-Арені» і 

відвідують їх близько 1000 вболівальників 

Гандбольна Суперліга України представлена ГК «Галичанкою», матчі 

якої відбуваються в Спорткомплексі Львівського національного університету 

імені Івана Франка та палаці спорту «Галичина» та відвідують їх близько 300-

500 вболівальників. 
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У баскетбольній Суперлізі України раніше була представлена 

«Політехніка-Галичина» (Львів), матчі яких відвідують у середньому 930 та 520 

вболівальників. Зараз клуб виступає в Вищій лізі України. 

Регбійна Суперліга України представлена львівськими «Левами», матчі 

яких відвідують 200-300 вболівальників. 

У Професіональній хокейній лізі України є також представник цього 

макрорайону – львівські «Леви». Середня відвідувальність яких складає 550 

осіб. 

Спортивно-подієва інфраструктура 

«Арена Львів» — футбольний стадіон у Львові, збудований для 

проведення матчів чемпіонату Європи з футболу 2012. Розташований поблизу 

перетину вулиці Стрийської та Кільцевої (об’їзної) дороги. Арена вміщує 34 

915 глядачів. 

Львівський стадіон став третім найдорожчим стадіоном в історії України 

(після НСК «Олімпійський» та «Донбас-Арени»; кошторис львівської арени 

становить 2 945 млн. ). За кількістю місць для глядачів (34 915) «Арена Львів» 

посідає 4-е місце в Україні, за освітленістю поля, 2800 люксів — перше місце 

[3, 4]. 

«Україна» — багатофункціональний стадіон у Львові. Відкритий 1963 

року. За радянських часів називався «Дружба». Домашній стадіон молодіжної 

команди футбольного клубу «Карпати» (Львів). Розташований недалеко від 

центральної частини міста, у Снопківському парку, пам’ятці садово-паркового 

мистецтва. Місткість складає 28 051 глядачів. 

Розташований біля центральної частини міста, у Снопківському парку — 

пам'ятці садово-паркового мистецтва 

Зведений за 3 роки методом народного будівництва — кожне велике 

підприємство Львова відповідало за свою ділянку об'єкта. Курирував 

будівництвом третій секретар міськкому партії Василь Мазур, який і сам 

виконував частину чорнової роботи на будівництві. Архітектори: Ярослав 

Назаркевич, Лариса Скорик, Ярослав Порохнавець та Володимир Блюсюк.  
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Дебютний офіційний матч «Карпат» на стадіоні відбувся 18 серпня 1963 

року проти вільнюського «Жальгіріса». На 86-й хв. Іван Диковець не реалізував 

пенальті і гра закінчилася поразкою львів'ян із рахунком 0:1. У перші 

десятиліття експлуатації «Дружба» вміщував 41 700 сидячих місць. Найбільше 

глядачів зафіксовано на товариській зустрічі із бразильським «Палмейрасом» 

26 травня 1970 року (близько 50 тисяч) та на грі проти київського «Динамо» 27 

червня 1971 року у вищій лізі чемпіонату СРСР (51 тисяча).  

12 квітня 1971 року на стадіоні встановлено меморіальну таблицю з 

написом: «На цьому стадіоні 5 липня 1967 року під час фестивалю радянсько-

чехословацької дружби виступав перший космонавт світу, наш співвітчизник 

Юрій Олексійович Гагарін».  

У 1990 році за ініціативою президента «Карпат» Карла Мікльоша назву 

«Дружба» було змінено на «Україна». У 1999 році об'єкт реконструювали, 

дерев'яні лавки замінено на індивідуальні пластикові сидіння («Карпати» в 

сезоні 1999/2000 грали у Кубку УЄФА) і зараз він розрахований на 28 051 

місце.  

Після завершення сезону 2006/07 клуб вирішив замінити газон, який 

лежав ще з часу побудування арени в 1960-х роках. Проведено аукціон, на 

якому продано найважливіші точки поля: центр, кутові, 11-метрові позначки та 

інші окремі ділянки газону. Влітку 2007 року встановлено новий газон.  

Має 4 вежі освітлення (сила освітлення — 1 200 люксів).  

У 2002 році, після реконструкції стадіону, на підйомі перед входом на 

спортивну арену від вул. Стуса встановлено пам'ятний знак гравцям львівських 

«Карпат», що у 1969 році здобули кубок СРСР з футболу. 

Комплексно-спортивна база Львівського державного університету 

фізичної культури «Скіф» — спортивна база у Львові. Найстаріший серед 

сучасних стадіонів Львова, споруджений в 1897 році. Розташований на вул. 

Черемшини, 17, межує з Личаківським парком. Місткість стадіону становить 

3742 місця. 
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Землю під стадіон для польського гімнастичного товариства «Сокул» 

(укр. Сокіл) міська влада виділила 1895 року. Спортивний комплекс 

споруджено під Личаківським парком 1897 року — футбольне поле 

стандартних розмірів із біговими доріжками довкола та трибунами для 

глядачів, критий кінний манеж, зали для занять гімнастикою та фехтуванням. 

Автори проекту; Іван Левинський[1] та Е. Ковач. Трибуни були розраховані на 

30 тисяч глядачів. 1898 року за проектом Левинського збудовано службове 

приміщення в закопанському стилі.  

На той час це був найкращий спортивний об'єкт Львова та один з 

найкращих в Австро-Угорщині. У 1910—1930-х роках на стадіоні проводили 

футбольні матчі, «гіпічні вправи», різноманітні спортивні змагання та з'їзди 

польського «Сокола». Стадіон був знаний як «боїско „Сокола-Мацєжа“ при 

вулиці Центнерівській». Це була домашня арена футбольних команд «Лехія» 

(Львів) і «Drugi Sokół» (пол. Другий Сокіл)  

Після створення у Львові Інституту фізкультури (1946 р.) стадіон став 

легкоатлетичною базою для навчально-тренувального процесу його студентів.  

Перед чемпіонатом Європи з футболу 2012 стадіон реконструювали, він 

мав бути однією з тренувальних баз турніру.  

Під час перебудови зведено чотириповерховий корпус загального 

призначення, у ньому розташовані приміщення для спортсменів, тренерів, 

суддів, медичні кабінети, конференц-зал на 100 осіб і навчальні класи ЛДУФК. 

Частина трибун розташована під накриттям, частина — просто неба. Усі 3400 

місць обладнано індивідуальними пластиковими сидіннями. Вартість 

реконструкції: 80 млн грн.  

Запланована освітленість поля та легкоатлетичних секторів: 500 люксів.  

На стадіоні заплановано обладнати 9 легкоатлетичних доріжок для 

проведення змагань (8 та одна додаткова для марафонського бігу) [1; 2].  

В сезоні 2017/2018 «Скіф» був домашнім стадіоном футбольного клубу 

«Львів», що виступав у Другій лізі. Також тут відбувалися матчі команди в 

Кубку України, зокрема чвертьфінал проти «Дніпра-1». 
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В сезоні 2018/2019 «Скіф» був домашнім стадіоном футбольного клубу 

«Рух», що виступав у Другій лізі, а в сезоні 2019-20 – в Першій лізі України. 

В сезоні 2020/2021, 8 березня 2021 року на матчі «Рух» Львів 0:4 «Десна» 

Чернігів стадіон «Скіф» дебютував в Прем’єр-лізі України [3; 4; 5]. 

Стадіон «Юність» розташований на території «Парку культури і 

відпочинку імені Богдана Хмельницького». Відкритий в 1968 році. В сезонах 

1997/1998 – 1999/2000 використовувався футбольною командою ФК «Львів». 

Зараз використовується як домашня арена регбійної команди львівські «Леви». 

Палац спорту «Галичина» - спорткомплекс для проведення різних 

спортивно-масових і культурних заходів. Зал слугує домашньою ареною для 

футзальної команди СК «Енергія», волейбольної команди «Барком-Кажани» та 

гандбольної жіночої команди «Галичанка» [6; 7; 8; 9]. 

Палац спорту «Україна» - палац де проходять різні спортивні події, 

рокові фестивалі Львова, а також різні промислові виставки.  

Велотрек «СКА» - закритий легкоатлетичний манеж. Призначений для 

проведення змагань з велоспорту та легкої атлетики. Полотно велотреку має 

площу – 1378 кв. м., а легкоатлетичне поле – 3180 кв. м. [5]. 

Спорткомплекс Львівського національного університету імені Івана 

Франка. На території Спорткомплексу є футбольне поле, тенісний корт, 

майданчик для міні-футболу з штучним покриттям, манеж для настільного 

тенісу, басейн, спортивні зали для футзалу, гандболу, баскетболу, волейболу, 

бадмінтону, шахів, легкої атлетики, гирьового спорту, дзюдо-самбо, вільної тп 

греко-римської боротьби, спортивної аеробіки, боксу, спортивного туризму та 

інших видів спорту [10; 11; 12]. 

Висновки. Отже, з нашого дослідження можна зробити висновки, що 

місто Львів є досить розвиненим в туристичній сфері загалом та в спортивно-

подієвому туризмі зокрема. У Львові найпопулярнішими видами спорту є 

футбол, футзал, волейбол та гандбол, розвиваються й інші, баскетбол, регбі та 

хокей, що безумовно робить дану територію дослідження привабливою з точки 

зору спортивно-плдієвого туризму. Такі команди як ФК «Карпати», ПФК 
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«Львів», ФК «Рух», СК «Енергія», ФК «Географ-ЛНУ», ВК «Барком-Кажани», 

ГК«Галичанка» та ХК «Леви» популяризуть спорт Львівщини на 

Всеукраїнському та міжнародному рівнях, що призводить до популяризації 

спортивно-подієвого туризму у місті Львові. 
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